
Costa Adeje

 24 hrs Tudo Incluído.

 Ubicación privilegiada con espectaculares vistas al océano

 Transporte gratuito a Playa de Las Américas

 Piscinas de gran dimensiones y una infinity pool hacia el mar

 Gran oferta gastronómica 

 Atividades dentro do hotel: Aulas de polo aquático ou aeróbica na 

piscina do hotel; pode divertir-se com o nosso karaoke e minidisco na 

Bahia Principe Village e desfrute de um espetáculo Canário.

O mais especial

COSTA ADEJE

BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       SUP

679€
Por pessoa

Tudo IncluÍdo
7 Noites, desde

Conheça as nossas vantagens

Check-in personalizado

Desconto em algumas excursões

Programa de atividades

Minigolf

Ping Pong

Minidisco

Miniclub

Piscina Infantil

Preço “desde” inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saída em Maio), alojamento em quarto base, transfers aeroporto-hotel  
e viceversa, seguro de viagens básico e taxas de aeroporto. Desconto de compra antecipada até 31/Março já aplicado. Mais informação em www.soltour.pt

Situação Na Costa Adeje, junto ao campo de golfe da Costa Adeje 

e em frente ao mar com excelentes vistas sobre o mar e La Gomera.

Quartos Os 505 quartos (Standard e Júnior Suite) com casa de banho, 

secador de cabelo e amenidades, ar condicionado central, ventilador 

de teto, telefone (com custo), TV-SAT, cofre (com custo), frigobar, Wi-Fi 

(gratuito para dispositivos ilimitados) e Premium Wi-Fi (com custo) e 

varanda ou terraço. A Júnior Suite com banheira de hidromassagem. 

Capacidad máxima Standard: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos e Jú-

nior Suite: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos.

Instalações e serviços Wi-Fi grátis em todo o complexo. 4 piscinas 

com solário, espreguiçadeiras e guarda-sóis. Uma delas é uma piscina 

infinita com jacuzzi e outra para crianças. Tem serviço de toalhas (de-

pósito prévio). Também pode desfrutar de duas piscinas (uma delas 

para crianças) e de um jacuzzi exterior. Miniclube (4 a 12 anos). Spa 

(com custo e idade mínima 16 anos): massagens, cabeleireiro e estéti-

ca. Tênis de mesa, dardos e ginásio (idade mínima 16 anos) e no Bahia 

Principe Sunlight Tenerife, tênis e minigolfe. Programa internacional 

de animação. Acesso à Bahia Principe Village.

Bares e restaurantes No Bahia Principe Costa Adeje você pode sa-

borear a cozinha italiana e brasileira, também da cozinha asiática e 

mexicana do Bahia Principe Tenerife. Além disso, os clientes têm uma 

ampla oferta gastronómica em estilo buffet no restaurante principal 

que também serve pratos para vegetarianos, celíacos e diabéticos (a 

indicar à chegada ao hotel). Para o jantar, é obrigatório o uso de roupa 

formal. Snack-bar, bar da piscina ou no lobby bar. O cliente pode ace-

der a qualquer uma das instalações do Bahia Principe Tenerife excep-

to ao restaurante buffet.

Standard

Quer ver  
no vídeo?

Serviços

Criança
Grátis Wifi Tudo

Incluído Golf PMR Saúde Mono- 
 parental Famílias Noivos Desportos Só

adultos SéniorGolf Só
adultos

Voltar ao índice


